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Índia & Nepal

Visitar a Índia é pisar um
território sagrado, onde as
tradições milenares permanecem
vivas. Férteis em paisagens
cénicas, o Nepal e o Butão são
donos de uma riqueza cultural
ímpar.
Nepal
Tibete

Pokhara
Kathmandu
Chitwan

Dhulikel

Lhasa

Índia
Deli
Agra

Butão

Jaipur
Varanasi
Paro

Thimphu

Embarcar numa viagem pela Índia é ver para além do
exótico, compreender a espiritualidade traduzida em alegria
e diversidade, marcada pela presença de diferentes culturas,
crenças e rituais. O vizinho e místico Nepal, é famoso por
ser o berço de Buda e por abrigar o pico mais alto do
mundo, Monte Evereste, com 8.800 m de altura. Aos pés
dos Himalaias, o Butão é exótico e feliz, famoso pelas suas
tradições e vistas de cortar a respiração.
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Para visitar

Deli

Agra

Jaipur

Varanasi

É a capital do segundo país mais populoso do mundo. O que, desde
logo, deixa adivinhar o carácter da cidade. Uma cidade bipartida,
onde as avenidas largas e arborizadas, que nos recordam o período
de dominação britânica, contrastam com as ruelas estreitas e
superlotadas da “velha” Deli. O resultado é uma mescla fascinante
de prédios modernos com palácios, templos e mausoléus seculares.

Apesar de ser uma cidade pequena (à dimensão da Índia), atraiu
arquitetos de várias partes da Ásia que construíram grandiosos
palácios, fortes, mausoléus e jardins, de onde se destaca o mais
famoso mausoléu do país, o Taj Mahal. Romântico, imponente e
grandioso, é Património da Humanidade, tal como o Forte de Agra e a
cidade de Fatehpur Sikri, a 35 km da cidade.

Conhecida como a cidade cor de rosa, dela se diz ser a mais fotogénica
da Índia. Certo é que foi construída para substituir a antiga capital,
Amber, que hoje faz parte de Jaipur, como um de seus principais
atrativos. Outros serão o Hawa Mahal e o Palácio da Cidade, dois
palácios imponentes que marcam a cultura, mas também a paisagem
da cidade.

É uma das cidades mais sagradas e místicas da Índia, e é fácil perceber
porquê. Localizada junto ao rio Ganges, onde os hindus acreditam
que, ao serem cremados e lançados à água, a sua alma é libertada,
Varanasi atrai peregrinos que se banham nas águas sagradas do rio e
realizam ritos funerários.

Triângulo Dourado
Triângulo Dourado & Maldivas
Triângulo Dourado & Varanasi
Índia & Nepal

Triângulo Dourado
Triângulo Dourado & Maldivas
Triângulo Dourado & Varanasi
Índia & Nepal

Triângulo Dourado
Triângulo Dourado & Maldivas
Triângulo Dourado & Varanasi
Índia & Nepal

Triângulo Dourado
Triângulo Dourado & Maldivas
Triângulo Dourado & Varanasi
Índia & Nepal

Kathmandu

Dhulikel

Pokhara

Chitwan

A capital do Nepal é uma espécie de praça do mundo, para onde
convergem viajantes de inúmeras nacionalidades, muitos deles
envolvidos em alguma espécie de expedição aventureira. A 1.300
metros de altitude, é natural que assim seja. O vale fértil que circunda
a cidade, atravessado pelo rio Bagmati, recebeu o mesmo nome e
terá sido povoado inicialmente em 900 a.C.. Não faltam, por isso, os
edifícios históricos, muitos deles com um carácter religioso.

Popular pela sua beleza natural e tradições ancestrais, Dhulikel é a
base perfeita para explorar as povoações medievais vizinhas, de grande
valor histórico. Desse tempo eco ainda a importância estratégica da
cidade na rota comercial com o Tibete. Os momentos do nascer e do
pôr do sol sobre os Himalaias são muito apreciados por aqui.

Localizado próximo a Annapurna, uma das mais altas montanhas
dos Himalaias, o Vale de Pokhara tem muito para descobrir, desde a
cascata de Devi’s, à caverna sagrada de Gupteshwor, com cerca de 3
km de extensão e um valor especial para os hindus, uma vez que o
símbolo fálico de Shiva está aqui preservado, nas mesmas condições
em que foi descoberto.

Localizado no sopé dos Himalaias, com uma área de 932 km², é o
mais antigo parque nacional do Nepal. Elevado a Património Mundial
em 1984, é de uma riqueza natural única, onde não faltam algumas
das últimas populações de rinoceronte-indiano e do tigre-de-bengala.
Este último reduto da selva asiática, inclui ainda orfanatos para
elefantes e centros de criação de crocodilos palustres.
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Paro
Já no reino do Butão, morada do inconfundível Mosteiro de Takshang,
também conhecido como o ‘ninho do tigre’, que se encontra suspenso
sobre um precipício a 2.950 metros acima do nível do mar e a 900
metros sobre o vale de Paro, conta com alguns belos exemplares da
arquitetura histórica butanesa, como o complexo de dois templos de
Kyichu Lakhang.

Thimphu
Na capital moderna do Butão podemos encontrar o Tashichho Dzong
(‘fortaleza da gloriosa religião’), o centro do governo e da religião, local
onde se encontra a sala do trono e os escritórios do rei. Localizada a
3.000 metros de altura, a cidade tem uma ampla oferta cultural, como
os Museus “Simply Buthan”, Nacional do Têxtil e o recente Museu
Postal.

Nepal Fascinante & Butão

Nepal Fascinante & Butão

Lhasa

Maldivas

É na capital da região autónoma do Tibete que podemos encontrar
a residência do Dalai Lama, o Palácio de Potala, originalmente
construído no sec. VII. Localizada numa das margens do rio com o
mesmo nome, é um dos lugares mais ensolarados do mundo, do alto
dos seus 4.900 metros de altitude. É, talvez por isso, apelidada de ‘A
cidade dos deuses’.

Formadas por uma cadeia de 26 atóis de corais, as Maldivas
estendemse num total de 1192 ilhas. A maioria das lagoas de água
cristalina são de cor azul turquesa e têm impressionantes recifes de
coral e abundante vida marinha em estado puro. O clima, o encanto
tropical e as praias de areia branca fazem com que seja o destino ideal
uns dias de puro descanso.
Triângulo Dourado & Maldivas

Nepal Fascinante & Tibete
Agra
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ÍNDIA & NEPAL

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Triângulo Dourado
Deli, Agra e Jaipur

Dia 2 – Deli (Meia Pensão)
Assistência à chegada a Deli e transfere
para o hotel. Possibilidade de efetuar uma
visita opcional ao Templo de Akshardham,
com possibilidade de desfrutar de um
espetáculo das suas fontes musicais. Sendo
um dos maiores Templos Hindus do mundo,
e também o mais moderno, foi construído
com a ajuda de mais de 3.000 voluntários de
todo o mundo e 7.000 artesãos, tendo sido
inaugurado em 2005. Jantar e alojamento.
Dia 3 - Deli (Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direção
à zona histórica de Deli. Pelo caminho,
passagem pelo Forte Vermelho, visita a
Jama Masjid, a maior Mesquita da Índia e
ao memorial de Mahatma Gandhi, Rajghat. A
manhã termina com um passeio de riquexó
pelas ruas de Chandni Chowk.
Da parte da tarde, visita ao Túmulo de
Humayun. Depois partimos para Nova Deli,
para conhecer o Templo Birla Mandir, o Templo
Sikh Gurudwara Bangla Sahib, Qutab Minar
- o minarete de tijolo mais alto do mundo,
considerado Património da Humanidade pela
UNESCO. Passagem ainda pela Porta da Índia
e pelos Edifícios do Governo. Regresso ao
hotel, alojamento e jantar.

8

Índia & Nepal

Dia 4 – Deli / Agra (Pensão Completa)
De manhã cedo, depois do pequeno-almoço,
saída em direcção a Agra. Chegada e almoço.
De seguida, visita a uns dos edificios mais
românticos do mundo, o Taj Mahal*. Mais
tarde visitaremos o Forte de Agra, uma
verdadeira cidade dentro de outra cidade,
que engloba vários monumentos, como por
exemplo a Mesquita de mármore branca,
Moti Masjid. Jantar e alojamento.
*Nota: O Taj Mahal está fechado às sextasfeiras.
Dia 5 - Agra/ Fatehpur Sikri / Jaipur
(Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, partida em
direção a Jaipur. Pelo caminho faremos uma
visita à cidade abandonada de Fatehpur Sikri,
capital de curta duração, durante o reinado
do Imperador Akbar, sendo uma maravilha da
arquitetura, pois foi projetada e construída
em pedra vermelha. Continuaremos a viagem
até Jaipur. Chegada e check-in no hotel.
Resto de dia livre. Alojamento e jantar.
Dia 6 - Jaipur (Pensão Completa)
Na parte da manhã, saída para visita ao
Forte Amber. Pelo caminho, paragem para
fotografar o famoso Hawa Mahal – Palácio
dos Ventos. Subiremos ao forte, num passeio
de elefante (ou em jipe). O Forte de Amber
é uma fortaleza histórica conhecida por seu
estilo único, misturando a cultura muçulmana
com a hindu. Depois do almoço visita à cidade
de Jaipur onde poderá visitar o Palácio da
Cidade dos Marajás e o Observatório. Jantar
e alojamento.

Piccadily 4*

Crowne Plaza Rohini 5*

The Leela Ambience &
Convention Hotel 5*

Mansingh 4*

Indana Palace 4*

Hilton 5*

Mansingh 3* Sup.

Crystal Sarovar 5*

Double Tree by Hilton 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Jaipur
(2 noites)

por pessoa em duplo

Agra
(1 noite)

Dia 1 - Portugal / Deli
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Deli, em
voo com escala. Noite a bordo.

Opção 3

(2 noites)

1.195€

Mínimo 2 pessoas - Saídas diárias até 31 de Março de 2022

Opção 2

Deli

Desde

8 dias / 6 noites

Opção 1

Deli

Dia 7 - Jaipur / Samode / Deli
Pequeno-almoço e saída para Deli.
Alojamento num hotel na zona do aeroporto.
Opcional: Almoço no Palácio de Samode.

(1 noite)

Dia 8 - Deli / Portugal
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere
para o aeroporto. Embarque em voo com
destino a Portugal.
O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a Turkish Airlines;
• 6 noites de circuito em regime de
alojamento e pequeno-almoço.
• Inclui 4 almoços e 5 jantares - não inclui
bebidas;
• Assistência à chegada;
• Transporte em veículo com ar-condicionado;
• Entrada nos locais mencionados no
programa;
• Guia em espanhol;
• Passeio de elefante / jipe no Forte Amber;
• Seguro de viagem.
• Taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 298€ (sujeitas a alterações até à
data de emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, visto,
bebidas às refeições, taxas fotografia,
gratificações, extras de carácter pessoal
e qualquer serviço não mencionado no
programa.

Deli

Agra

Observações
Dependendo dos horários de voo, os dias
1 e 2 do itinerário poderão ser ajustados.
Poderá ser necessário adicionar uma noite
extra ao circuito.

Jaipur

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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ÍNDIA & NEPAL

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Triângulo Dourado & Varanasi
Deli, Agra, Jaipur e Varanasi

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Piccadily 4*

Crowne Plaza Rohini 5*

The Leela Ambience &
Convention Hotel 5*

Mansingh 4*

Indana Palace 4*

Hilton 5*

Mansingh 3* Sup.

Crystal Sarovar 5*

Double Tree by Hilton 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Deli
Desde

1.449€

11 dias / 8 noites

por pessoa em duplo

Mínimo 2 pessoas - Saídas às Terças, Quartas, Sextas e Domingos
Viagens até 31 de Março de 2022
Dia 1 - Portugal / Deli
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Deli, em
voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 – Deli (Meia Pensão)
Assistência à chegada a Deli e transfere
para o hotel. Possibilidade de efetuar uma
visita opcional ao Templo de Akshardham,
com possibilidade de desfrutar de um
espetáculo das suas fontes musicais. Sendo
um dos maiores Templos Hindus do mundo,
e também o mais moderno, foi construído
com a ajuda de mais de 3.000 voluntários de
todo o mundo e 7.000 artesãos, tendo sido
inaugurado em 2005. Jantar e alojamento.
Dia 3 - Deli (Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direção
à zona histórica de Deli. Pelo caminho,
passagem pelo Forte Vermelho, visita a
Jama Masjid, a maior Mesquita da Índia e
ao memorial de Mahatma Gandhi, Rajghat. A
manhã termina com um passeio de riquexó
pelas ruas de Chandni Chowk.
Da parte da tarde, visita ao Túmulo de
Humayun. Depois partimos para Nova Deli,
para conhecer o Templo Birla Mandir, o Templo
Sikh Gurudwara Bangla Sahib, Qutab Minar
- o minarete de tijolo mais alto do mundo,
considerado Património da Humanidade pela
UNESCO. Passagem ainda pela Porta da Índia
e pelos Edifícios do Governo. Regresso ao
hotel, alojamento e jantar.
Dia 4 – Deli / Agra (Pensão Completa)
De manhã cedo, depois do pequeno-almoço,
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Jaipur
(2 noites)

Agra
(1 noite)

saída em direção a Agra. Chegada e almoço.
De seguida, visita a uns dos edifícios mais
românticos do mundo, o Taj Mahal*. Mais
tarde visitaremos o Forte de Agra, uma
verdadeira cidade dentro de outra cidade,
que engloba vários monumentos, como por
exemplo a Mesquita de mármore branca,
Moti Masjid. Jantar e alojamento.
*Nota: O Taj Mahal está fechado às sextasfeiras.
Dia 5 - Agra/ Fatehpur Sikri / Jaipur
(Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, partida em
direção a Jaipur. Pelo caminho faremos uma
visita à cidade abandonada de Fatehpur Sikri,
capital de curta duração, durante o reinado
do Imperador Akbar, sendo uma maravilha da
arquitetura, pois foi projetada e construída
em pedra vermelha. Continuaremos a viagem
até Jaipur. Chegada e check-in no hotel.
Resto de dia livre. Alojamento e jantar.
Dia 6 - Jaipur (Pensão Completa)
Na parte da manhã, saída para visita ao
Forte Amber. Pelo caminho, paragem para
fotografar o famoso Hawa Mahal – Palácio
dos Ventos. Subiremos ao forte num passeio
de elefante (ou em jipe). O Forte de Amber
é uma fortaleza histórica conhecida por seu
estilo único, misturando a cultura muçulmana
com a hindu. Depois do almoço, visita à cidade
de Jaipur onde poderá visitar o Palácio da
Cidade dos Marajás e o Observatório. Jantar
e alojamento.
Dia 7 - Jaipur / Samode / Deli
Pequeno-almoço e saída para

(2 noites)

Deli.

Alojamento num hotel na zona do aeroporto.
Opcional: Almoço no Palácio de Samode.
Dia 8 - Deli / Varanasi
Pequeno-almoço. À hora prevista, transfere
para o aeroporto. Partida em voo com destino
a Varanasi. Chegada e transfere para o hotel.
Depois de almoço, excursão a Sarnath (9 km),
onde Buda deu o seu primeiro sermão. À
tarde, seguimos para um passeio pela cidade,
visitando o Templo Bharat Mata, o Templo
Tulsi Manas e a Universidade Hindu Banaras.
O dia termina com a cerimónia noturna Aarti
no Rio Ganges. Alojamento.
Dia 9 – Varanasi
Pequeno-almoço. Hoje o nosso dia começa
cedo para um passeio de barco pelo rio
Ganges, onde iremos assistir aos rituais
matinais Hindus. Será possível assistir à
cerimónia do fio, a rapagem do cabelo,
as oferendas de comida, num cenário
único. Continuamos o nosso dia com uma
caminhada pelas ruelas estreitas e sinuosas
que nos permitirá continuar a admirar os mais
variados rituais dos peregrinos que visitam
esta que é a considerada a capital espiritual
da Índia. Faremos ainda um citytour. Noite
livre. Alojamento
Dia 10 – Varanasi / Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de
Varanasi. Formalidades de embarque e saída
com destino a Portugal, voo com escala.
Noite a bordo.
Dia 11 – Portugal
Chegada.

Deli
(1 noite)

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a Turkish Airlines;
• Voo doméstico Deli / Varanasi em classe
económica;
• 6 noites de circuito, em regime de
alojamento e pequeno-almoço;
• Inclui 4 almoços e 5 jantares - sem bebidas;
• 2 noites de alojamento em Varanasi;
• Assistência à chegada;
• Transporte em veículo com ar-condicionado;
• Entrada nos locais mencionados no
programa;
• Guia em espanhol;
• Passeio de elefante / jipe no Forte Amber;
• Passeio de barco no rio Ganges;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e de combustível 313€
(sujeitas à alterações até à emissão dos
bilhetes).

Hotéis Previstos ou Similares - Varanasi
Varanasi
(2 noites)

Opção 1

Opção 2

Hindusthan International 4*

Radisson Blu 5*

Varanasi

O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, visto,
bebidas às refeições, taxas fotografia,
gratificações, extras de carácter pessoal
e qualquer serviço não mencionado no
programa.

Observações
Dependendo dos horários de voo, os dias
1 e 2 do itinerário poderão ser ajustados.
Poderá ser necessário adicionar uma noite
extra ao circuito.

Taj Mahal
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ÍNDIA & NEPAL

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Triângulo Dourado & Maldivas

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Piccadily 4*

Crowne Plaza Rohini 5*

The Leela Ambience &
Convention Hotel 5*

Mansingh 4*

Indana Palace 4*

Hilton 5*

Mansingh 3* Sup.

Crystal Sarovar 5*

Double Tree by Hilton 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Deli
(2 noites)

Deli, Agra, Jaipur e Maldivas

Jaipur
(2 noites)

Desde

2.137€

13 dias / 10 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas diárias até 31 de Março de 2022

por pessoa em duplo

Agra
(1 noite)

Deli
(1 noite)

Maldivas

A selecionar

(4 noites)

Dia 1 - Portugal / Deli
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Deli, em
voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 – Deli (Meia Pensão)
Assistência à chegada a Deli e transfere
para o hotel. Possibilidade de efetuar uma
visita opcional ao Templo de Akshardham,
com possibilidade de desfrutar de um
espetáculo das suas fontes musicais. Sendo
um dos maiores Templos Hindus do mundo,
e também o mais moderno, foi construído
com a ajuda de mais de 3.000 voluntários de
todo o mundo e 7.000 artesãos, tendo sido
inaugurado em 2005. Jantar e alojamento.
Dia 3 - Deli (Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direção
à zona histórica de Deli. Pelo caminho,
passagem pelo Forte Vermelho, visita a
Jama Masjid, a maior Mesquita da Índia e
ao memorial de Mahatma Gandhi, Rajghat. A
manhã termina com um passeio de riquexó
pelas ruas de Chandni Chowk.
Da parte da tarde, visita ao Túmulo de
Humayun. Depois partimos para Nova Deli,
para conhecer o Templo Birla Mandir, o Templo
Sikh Gurudwara Bangla Sahib, Qutab Minar
- o minarete de tijolo mais alto do mundo,
considerado Património da Humanidade pela
UNESCO. Passagem ainda pela Porta da Índia
e pelos Edifícios do Governo. Regresso ao
hotel, alojamento e jantar.
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Dia 4 – Deli / Agra (Pensão Completa)
De manhã cedo, depois do pequeno-almoço,
saída em direcção a Agra. Chegada e almoço.
De seguida, visita a uns dos edificios mais
românticos do mundo, o Taj Mahal*. Mais
tarde visitaremos o Forte de Agra, uma
verdadeira cidade dentro de outra cidade,
que engloba vários monumentos, como por
exemplo a Mesquita de mármore branca,
Moti Masjid. Jantar e alojamento.
*Nota: O Taj Mahal está fechado às sextasfeiras.
Dia 5 - Agra/ Fatehpur Sikri / Jaipur
(Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, partida em
direção a Jaipur, pelo caminho faremos uma
visita à cidade abandonada de Fatehpur Sikri,
capital de curta duração, durante o reinado
do Imperador Akbar, sendo uma maravilha da
arquitetura, pois foi projetada e construída
em pedra vermelha. Continuaremos a viagem
até Jaipur. Chegada e check-in no hotel.
Resto de dia livre. Alojamento e jantar.
Dia 6 - Jaipur (Pensão Completa)
Na parte da manhã, saída para visita ao
Forte Amber. Pelo caminho, paragem para
fotografar o famoso Hawa Mahal – Palácio
dos Ventos. Subiremos ao forte num passeio
de elefante (ou em jipe). O Forte de Amber
é uma fortaleza histórica conhecida por seu
estilo único, misturando a cultura muçulmana
com a hindu. Depois do almoço, visita à cidade
de Jaipur, onde poderá visitar o Palácio da
Cidade dos Marajás e o Observatório. Jantar
e alojamento.

Dia 7 - Jaipur / Samode / Deli
Pequeno-almoço e saída para Deli.
Alojamento num hotel na zona do aeroporto.
Opcional: Almoço no Palácio de Samode.
Dia 8 – Deli / Malé
Pequeno-almoço. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de
Deli. Formalidades de embarque e partida
com destino a Malé. Chegada e transfere
para o hotel em lancha rápida. Alojamento.
Dia 9 a 11 - Maldivas
Dias livres para actividades de carácter
pessoal.
Dia 12 – Malé / Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de
Malé. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal, voos com escala.
Noite a bordo.
Dia 13 – Portugal
Chegada.

Observações
Dependendo dos horários de voo, os dias
1 e 2 do itinerário poderão ser ajustados.
Poderá ser necessário adicionar uma noite
extra ao circuito.
Maldivas - Para os hotéis cujos transferes
sejam feitos em hidroavião, a chegada do
voo internacional a Malé deverá ser até às
15h00 e a partida de Malé deverá ser após
as 9h00.

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a Turkish Airlines;
• 6 noites de circuito, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Inclui 4 almoços e 5 jantares - não inclui
bebidas;
• Assistência à chegada;
• Transporte em veículo com ar-condicionado;
• Entrada nos locais mencionados no
programa;
• Guia em espanhol;
• Passeio de elefante / jipe no Forte Amber;
• Passagem aérea em classe económica com
a Air India;
• 4 noites de alojamento nas Maldivas, hotel
e regime conforme seleccionado;
• Transferes (de acordo com o hotel
seleccionado);
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 306€ (sujeitas a alterações até à
emissão dos bilhetes).

Faterhpur Sikri

O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, visto,
bebidas às refeições, taxas fotografia,
gratificações, extras de carácter pessoal
e qualquer serviço não mencionado no
programa.

Maldivas

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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Dia 11 – Kathmandu / Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de
Kathmandu. Formalidades de embarque e
saída com destino a Portugal, voo com escala.
Noite a bordo.

Índia & Nepal

Dia 12 – Portugal
Chegada.

Deli, Agra, Jaipur e Kathmandu

Birla Mandir

Desde

1.801€

12 dias / 9 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas diárias até 31 de Março de 2022

Dia 1 - Portugal / Deli
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Deli, em
voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 – Deli (Meia Pensão)
Assistência à chegada a Deli e transfere
para o hotel. Possibilidade de efetuar uma
visita opcional ao Templo de Akshardham,
com possibilidade de desfrutar de um
espetáculo das suas fontes musicais. Sendo
um dos maiores Templos Hindus do mundo,
e também o mais moderno, foi construído
com a ajuda de mais de 3.000 voluntários de
todo o mundo e 7.000 artesãos, tendo sido
inaugurado em 2005. Jantar e alojamento.
Dia 3 - Deli (Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direção
à zona histórica de Deli. Pelo caminho,
passagem pelo Forte Vermelho, visita a
Jama Masjid, a maior Mesquita da Índia e
ao memorial de Mahatma Gandhi, Rajghat. A
manhã termina com um passeio de riquexó
pelas ruas de Chandni Chowk.
Da parte da tarde, visita ao Túmulo de
Humayun. Depois partimos para Nova Deli,
para conhecer o Templo Birla Mandir, o Templo
Sikh Gurudwara Bangla Sahib, Qutab Minar
- o minarete de tijolo mais alto do mundo,
considerado Património da Humanidade pela
UNESCO. Passagem ainda pela Porta da Índia
e pelos Edifícios do Governo. Regresso ao
hotel, alojamento e jantar.
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Dia 4 – Deli / Agra (Pensão Completa)
De manhã cedo, depois do pequeno-almoço,
saída em direcção a Agra. Chegada e almoço.
De seguida, visita a uns dos edifícios mais
românticos do mundo, o Taj Mahal*. Mais
tarde visitaremos o Forte de Agra, uma
verdadeira cidade dentro de outra cidade,
que engloba vários monumentos, como por
exemplo a Mesquita de mármore branca,
Moti Masjid. Jantar e alojamento.
*Nota: O Taj Mahal está fechado às sextasfeiras.
Dia 5 - Agra/ Fatehpur Sikri / Jaipur
(Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, partida em
direção a Jaipur. Pelo caminho faremos uma
visita à cidade abandonada de Fatehpur Sikri,
capital de curta duração, durante o reinado
do Imperador Akbar, sendo uma maravilha da
arquitetura, pois foi projetada e construída
em pedra vermelha. Continuaremos a viagem
até Jaipur. Chegada e check-in no hotel.
Resto de dia livre. Alojamento e jantar.
Dia 6 - Jaipur (Pensão Completa)
Na parte da manhã, saída para visita ao
Forte Amber. Pelo caminho, paragem para
fotografar o famoso Hawa Mahal – Palácio
dos Ventos. Subiremos ao forte num passeio
de elefante (ou em jipe). O Forte de Amber
é uma fortaleza histórica conhecida por seu
estilo único, misturando a cultura muçulmana
com a hindu. Depois do almoço, visita à cidade
de Jaipur onde poderá visitar o Palácio da
Cidade dos Marajás e o Observatório. Jantar
e alojamento.

por pessoa em duplo

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Dia 7 - Jaipur / Samode / Deli
Pequeno-almoço e saída para Deli.
Alojamento num hotel na zona do aeroporto.
Opcional: Almoço no Palácio de Samode.
Dia 8 – Deli / Kathmandu
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino
a Kathmandu. Chegada e transfere para o
hotel. Resto do dia livre e alojamento.
Dia 9 – Kathmandu
Pequeno-almoço. Em hora a combinar
localmente, saída para visitar a cidade de
Kathmandu. Começaremos pela Praça
Darbar, onde se situava o Palácio Real e
onde se situa também o Templo Jagannath,
o mais antigo da zona. Continuaremos para
visitar Swayanbhunath e a sua estupa única.
Aqui, poderá também observar uma vista
panorâmica de Kathmandu. Algum tempo
livre para almoço (não incluído). Da parte
da tarde, visita a Pashupatinah, um templo
sagrado para os Hindús e usado como local
de cremação no Nepal. De seguida, visita
Bouddhanath, um dos monumentos mais
importantes do Budismo no Nepal. Regresso
ao hotel e alojamento.
Dia 10 – Kathmandu
Pequeno-almoço. De seguida, visita a
Bhaktapur, a terceira maior cidade do vale de
Kathmandu, que foi a capital do Nepal até à
segunda metade do século XV. Algum tempo
livre para almoçar (não incluído). Da parte
da tarde, visita a Patan, conhecida pelo seu
rico património cultural. Regresso ao hotel e
alojamento.

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Piccadily 4*

Crowne Plaza Rohini 5*

The Leela Ambience &
Convention Hotel 5*

Mansingh 4*

Indana Palace 4*

Hilton 5*

Mansingh 3* Sup.

Crystal Sarovar 5*

Double Tree by Hilton 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Pride Plaza Aerocity 5*

Hotel Loft 4*

Hotel Loft 4*

Soaltee Crowne Plaza 5*

Deli
(2 noites)

Jaipur
(2 noites)

Agra
(1 noite)

Deli
(1 noite)

Kathmandu
(3 noites)

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a Turkish Airlines;
• Passagem aérea Deli / Kathmandu em
classe económica com a Air India;
• 6 noites de circuito na Índia, em regime de
alojamento e pequeno-almoço;
• 3 noites em Kathmandu, em regime de
alojamento e pequeno-almoço;
• Inclui 4 almoços e 5 jantares durante o
circuito na Índia - não inclui bebidas;
• Assistência à chegada;
• Transporte em veículo com ar-condicionado;
• Entrada nos locais mencionados no
programa;
• Guia em espanhol;
• Passeio de elefante / jipe no Forte Amber;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 391€ (sujeitas a alterações até à
emissão dos bilhetes).

O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
bebidas às refeições, taxas fotografia,
gratificações, extras de carácter pessoal
e qualquer serviço não mencionado no
programa.

Observações
Dependendo dos horários de voo, os dias
1 e 2 do itinerário poderão ser ajustados.
Poderá ser necessário adicionar uma noite
extra ao circuito.

Hawa Mahal

Kathmandu

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Nepal Fascinante
Kathmandu, Vale de Kathmandu e Pokhara

Kathmandu

Desde

(3 noites)

1.785€

9 dias / 6 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas às Segundas-feiras e Sábados até 20 de Dezembro de 2021

Pokhara
(2 noites)

por pessoa em duplo

Kathmandu
(1 noite)

Dia 1 - Portugal / Kathmandu
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades
de embarque e partida com destino a
Kathmandu, em voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 2 - Kathmandu
Chegada, assistência e transfere para o hotel.
Alojamento.
Dia 3 - Vale de Kathmandu
Pequeno-almoço. Na parte da manhã iremos
visitar a praça Dubar, onde alguns dos
mais de 50 monumentos datam do século
XII. Aqui encontramos também a casa de
Kumari, “Deusa Viva”, e uma manifestação
da grande Deusa Durga. Seguimos para a
Stupa de Swayambhunath. Na parte da tarde
vamos visitar a cidade de Patan, capital da
dinastia Malla, onde se encontram templos
dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh e Vishnu.
Alojamento.
Dia 4 - Kathmandu
Pequeno-almoço. Visita à cidade de
Bhaktapur, antiga capital do vale, considerada
uma vitrine da época medieval da cidade
nepalesa. Hoje mantém grande parte de
sua beleza em esculturas em madeira
ornamentadas, e no famoso Golden Gate. A
cidade é famosa pela sua cerâmica tradicional,
tecelagem de pano, escultura em madeira e

produção de artesanato. Na parte da tarde
iremos visitar Pashupatinath, o santuário
hindu mais sagrado do Nepal. Iremos ver
a maior Stupa da Ásia, Bodhnath, com um
diâmetro de mais de 100 metros. Diz-se que
a Stupa de Bodhnath contém vestigios do
passado Buda Kasyapa. Alojamento.
Dia 5 - Kathmandu / Pokhara
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Pokhara. Chegada e
resto de dia livre. Alojamento.
Dia 6 - Pokhara
No dia de hoje iremos visitar o Vale de Pokhra,
que iclui a cascata de Devi’s, a caverna sagrada
de Gupteshwor, cuja entrada fica em frente à
cascata de Devi’s. Esta caverna tem cerca de
3 km de comprimento, com um valor especial
para os hindus, uma vez que o simbolo fálico
de Shiva está aqui preservado, nas mesmas
condições em que foi descoberto. Seguimos
até ao tradicional bazar de Pokhara, o
Antigo Bazar, que é também lar de um dos
santuários mais importantes de Pokhara,
o Bindyabasini Mandir, dedicado à Deusa
Bhagwati, mais uma manifestação de Shakti.
Tarde livre e alojamento.
Dia 7 - Pokhara / Kathmandu
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo de regresso a Kathmandu. Chegada
e transfere para o hotel. Alojamento.

Índia & Nepal

Categoria B

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mount Kailash Resort

Temple Tree Resort

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Dia 8 - Kathmandu / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal, voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 9 – Portugal
Chegada.
O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, e em
classe económica, com a Emirates;
• Voos domésticos em classe económica;
• 6 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Guias locais em espanhol em Kathmandu e
em inglês em Pokhara;
• Visitas e taxas de entradas de acordo com
o itinerário;
• Transporte em carro com ar-condicionado;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor
de 369€ (sujeitas a alterações até à emissão
dos bilhetes).

Bodhnath

O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
extras de carácter pessoal e qualquer outro
serviço não mencionado no itinerário.

Pokhara
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Categoria A

Gupteshwor

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com

Índia & Nepal

17

ÍNDIA & NEPAL

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Nepal Fascinante & Dhulikel
Kathmandu, Vale de Kathmandu, Pokhara e Dhulikel

Kathmandu
(3 noites)

Pokhara
(2 noites)

Desde

1.975€

Kathmandu
(1 noite)

por pessoa em duplo

10 dias / 8 noites

Pokhara
(2 noites)

Categoria A

Categoria B

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mount Kailash Resort

Temple Tree Resort

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mirabel Resort

Dhulikhel Mountain Resort

Mínimo 2 pessoas - Saídas às Segundas-feiras e Sábados até 20 de Dezembro de 2021

Dia 1 - Portugal / Kathmandu
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades
de embarque e partida com destino a
Kathmandu, em voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 2 - Kathmandu
Chegada, assistência e transfere para o hotel.
Alojamento.
Dia 3 - Vale de Kathmandu
Pequeno-almoço. Na parte da manhã iremos
visitar a praça Dubar, onde alguns dos
mais de 50 monumentos datam do século
XII. Aqui encontramos também a casa de
Kumari, “Deusa Viva”, e uma manifestação
da grande Deusa Durga. Seguimos para a
Stupa de Swayambhunath. Na parte da tarde
vamos visitar a cidade de Patan, capital da
dinastia Malla, onde se encontram templos
dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh e Vishnu.
Alojamento.
Dia 4 - Kathmandu
Pequeno-almoço. Visita à cidade de
Bhaktapur, antiga capital do vale, considerada
uma vitrine da época medieval da cidade
nepalesa. Hoje, mantém grande parte
de sua beleza em esculturas em madeira
ornamentadas, e no famoso Golden Gate. A

cidade é famosa pela sua cerâmica tradicional,
tecelagem de pano, escultura em madeira e
produção de artesanato. Na parte da tarde
iremos visitar Pashupatinath, o santuário
hindu mais sagrado do Nepal. Iremos ver
a maior Stupa da Ásia, Bodhnath, com um
diâmetro de mais de 100 metros. Diz-se que
a Stupa de Bodhnath contém vestigios do
passado Buda Kasyapa. Alojamento.
Dia 5 - Kathmandu / Pokhara
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Pokhara. Chegada e
resto de dia livre. Alojamento.
Dia 6 - Pokhara
No dia de hoje iremos visitar o Vale de Pokhra,
que iclui a cascata de Devi’s, a caverna sagrada
de Gupteshwor, cuja entrada fica em frente à
cascata de Devi’s. Esta caverna tem cerca de
3 km de comprimento, com um valor especial
para os hindus, uma vez que o simbolo fálico
de Shiva está aqui preservado, nas mesmas
condições em que foi descoberto. Seguimos
até ao tradicional bazar de Pokhara, o
Antigo Bazar, que é também lar de um dos
santuários mais importantes de Pokhara,
o Bindyabasini Mandir, dedicado à Deusa
Bhagwati, mais uma manifestação de Shakti.
Tarde livre e alojamento.

Dia 7 - Pokhara / Kathmandu / Dhulikhel
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo de regresso a Kathmandu. Chegada
e partida para Dhulikhel de carro. À chegada,
caso as condições climatéricas permitam,
iremos apreciar o pôr-do-sol sobre os
Himalaias. Alojamento.
Dia 8 – Dhulikhel / Banepa / Panauti /
Dhulikhel
Depois do pequeno-almoço, excursão às
povoações medievais de Banepa e Panauti.
Panauti é uma vila típica Newari, localizada a
7 km de Banepa. Esta antiga aldeia leva uma
existência auto-suficiente e é famosa pelo
recém-restaurado Templo de Indreshwor,
conhecido pelo seu design clássico.
Alojamento.
Dia 9 – Dhulikhel / Kathmandu / Portugal
Saída de manhã cedo para vermos o nascer
do sol sobre os Himalaias. Mais tarde
partiremos para Kathmandu, seguido do
transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida com destino a Portugal,
em voo com escala. Noite a bordo.

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, e em
classe económica com a Emirates;
• Voos domésticos em classe económica;
• 8 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Guias locais em inglês em Pokhara e em
Dhulikhel, em espanhol em Kathmandu;
• Visitas e taxas de entradas de acordo com
o itinerário;
• Transporte em carro com ar-condicionado;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor
de 369€ (sujeitas a alteração até à emissão
dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
extras de carácter pessoal e qualquer outro
serviço não mencionado no itinerário.

Pokhara

Banepa

Dia 10 – Portugal
Chegada.

Himalaias
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Nepal Fascinante & P.N. Chitwan
Kathmandu, Vale de Kathmandu, Pokhara e P.N. Chitwan

Kathmandu
(3 noites)

Desde

2.214€

10 dias / 8 noites

por pessoa em duplo

Mínimo 2 pessoas - Saídas às Segundas-feiras e Sábados até 20 de Dezembro de 2021

Pokhara
(2 noites)

Kathmandu
(1 noite)

P.N. Chitwan
(2 noites)

Dia 1 - Portugal / Kathmandu
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades
de embarque e partida com destino a
Kathmandu, em voo com escala. Noite a
bordo.

iremos visitar Pashupatinath, o santuário
hindu mais sagrado do Nepal. Iremos ver
a maior Stupa da Ásia, Bodhnath, com um
diâmetro de mais de 100 metros. Diz-se que
a Stupa de Bodhnath contém vestigios do
passado Buda Kasyapa. Alojamento.

Dia 2 - Kathmandu
Chegada, assistência e transfere para o hotel.
Alojamento.

Dia 5 - Kathmandu / Pokhara
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Pokhara. Chegada e
resto de dia livre. Alojamento.

Dia 3 - Vale de Kathmandu
Pequeno-almoço. Na parte da manhã iremos
visitar a praça Dubar, onde alguns dos
mais de 50 monumentos datam do século
XII. Aqui encontramos também a casa de
Kumari, “Deusa Viva”, e uma manifestação
da grande Deusa Durga. Seguimos para a
Stupa de Swayambhunath. Na parte da tarde
vamos visitar a cidade de Patan, capital da
dinastia Malla, onde se encontram templos
dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh e Vishnu.
Alojamento.
Dia 4 - Kathmandu
Pequeno-almoço. Visita à cidade de
Bhaktapur, antiga capital do vale, considerada
uma vitrine da época medieval da cidade
nepalesa. Hoje, mantém grande parte
de sua beleza em esculturas em madeira
ornamentadas, e no famoso Golden Gate. A
cidade é famosa pela sua cerâmica tradicional,
tecelagem de pano, escultura em madeira e
produção de artesanato. Na parte da tarde
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Dia 6 - Pokhara
No dia de hoje iremos visitar o Vale de Pokhra,
que iclui a cascata de Devi’s, a caverna sagrada
de Gupteshwor, cuja entrada fica em frente à
cascata de Devi’s. Esta caverna tem cerca de
3 km de comprimento, com um valor especial
para os hindus, uma vez que o simbolo fálico
de Shiva está aqui preservado, nas mesmas
condições em que foi descoberto. Seguimos
até ao tradicional bazar de Pokhara, o
Antigo Bazar, que é também lar de um dos
santuários mais importantes de Pokhara,
o Bindyabasini Mandir, dedicado à Deusa
Bhagwati, mais uma manifestação de Shakti.
Tarde livre e alojamento.
Dia 7 - Pokhara / P.N. Chitwan (Pensão
Completa)
Saída de carro em direção ao Parque Nacional
de Chitwan, conhecido há séculos por ter uma
das melhores áreas para observação da vida
selvagem na Ásia, com destaque para a flora
e fauna diversas desta região. Chegada e

check-in no hotel. Mediante hora de chegada,
poderá haver tempo para a realização de
algumas actividades. Jantar e alojamento.
Dia 8 – P. N. Chitwan (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Dia inteiro de actividades
no P. N. de Chitwan organizados pelo Resort.
Jantar e alojamento.
Dia 9 - P.N Chitwan / Kathmandu/Portugal
Pequeno-almoço. Regresso a Kathmandu
por via terrestre. Transfere para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal, em voo com escala.
Noite a bordo. (Opcionalmente o regresso a
Kathmandu poderá ser feito através de voo
doméstico, para suplemento p.f. consultenos).
Dia 10 – Portugal
Chegada.

Chitwan

Categoria A

Categoria B

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mount Kailash Resort

Temple Tree Resort

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Tigerland Safari Resort

Kasara Jungle Resort

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, e em
classe económica, com a Emirates.
• Voos domésticos em classe económica;
• 8 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Inclui regime de pensão completa no P.N.
Chitwan;
• Guias locais em inglês em Pokhara e no P.N.
Chitwan, em espanhol em Kathmandu;
• Visitas e taxas de entradas de acordo com
o itinerário;
• Transporte em carro com ar-condicionado;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor
de 369€ (sujeitas a alteração até à emissão
dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
extras de carácter pessoal e qualquer outro
serviço não mencionado no itinerário.

Chitwan

Patan

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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Dia 11 – Paro / Kathmandu
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Kathmandu. Chegada
e resto de dia livre. Alojamento.

ÍNDIA & NEPAL

Dia 12 – Kathmandu / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal, em voo com escala.

Nepal Fascinante & Butão
Kathmandu, Vale de Kathmandu, Pokhara, Paro e Thimphu

Dia 13 – Portugal
Chegada.

Thimphu

Desde

3.190€

13 dias / 10 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas às Segundas-feiras e Sábados até 20 de Dezembro de 2021

Dia 1 - Portugal / Kathmandu
Comparência no aeroporto com, pelo menos,
2 horas de antecedência. Formalidades
de embarque e partida com destino a
Kathmandu, em voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 2 - Kathmandu
Chegada, assistência e transfere para o hotel.
Alojamento.
Dia 3 - Vale de Kathmandu
Pequeno-almoço. Na parte da manhã iremos
visitar a praça Dubar, onde alguns dos
mais de 50 monumentos datam do século
XII. Aqui encontramos também a casa de
Kumari, “Deusa Viva”, e uma manifestação
da grande Deusa Durga. Seguimos para a
Stupa de Swayambhunath. Na parte da tarde
vamos visitar a cidade de Patan, capital da
dinastia Malla, onde se encontram templos
dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh e Vishnu.
Alojamento.
Dia 4 - Kathmandu
Pequeno-almoço. Visita à cidade de
Bhaktapur, antiga capital do vale, considerada
uma vitrine da época medieval da cidade
nepalesa. Hoje, mantém grande parte
de sua beleza em esculturas em madeira
ornamentadas, e no famoso Golden Gate. A
cidade é famosa pela sua cerâmica tradicional,
tecelagem de pano, escultura em madeira e
produção de artesanato. Na parte da tarde
iremos visitar Pashupatinath, o santuário
hindu mais sagrado do Nepal. Iremos ver
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a maior Stupa da Ásia, Bodhnath, com um
diâmetro de mais de 100 metros. Diz-se que
a Stupa de Bodhnath contém vestigios do
passado Buda Kasyapa. Alojamento.

por pessoa em duplo

Dzong, “fortaleza da gloriosa religião”. Este é
o centro do governo e da religião, local onde
se encontra a sala do trono e os escritórios
do rei do Butão. Alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Kathmandu
(3 noites)

Pokhara
(2 noites)

Dia 5 - Kathmandu / Pokhara
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Pokhara. Chegada e
resto de dia livre. Alojamento.
Dia 6 - Pokhara
No dia de hoje iremos visitar o Vale de Pokhra,
que iclui a cascata de Devi’s, a caverna sagrada
de Gupteshwor, cuja entrada fica em frente à
cascata de Devi’s. Esta caverna tem cerca de
3 km de comprimento, com um valor especial
para os hindus, uma vez que o simbolo fálico
de Shiva está aqui preservado, nas mesmas
condições em que foi descoberto. Seguimos
até ao tradicional bazar de Pokhara, o
Antigo Bazar, que é também lar de um dos
santuários mais importantes de Pokhara,
o Bindyabasini Mandir, dedicado à Deusa
Bhagwati, mais uma manifestação de Shakti.
Tarde livre e alojamento.
Dia 7 - Pokhara / Kathmandu
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto
para voo de regresso a Kathmandu. Chegada
e transfere para o hotel. Alojamento.
Dia 8 – Kathmandu / Paro / Thimphu
Pequeno-almoço. Transfere para voo com
destino a Paro. Chegada, assistência e
transfere até o hotel em Thimphu, a capital
moderna do Butão. À tarde, visita a Tashichho

Dia 9 – Thimphu / Paro
Pequeno-almoço. Hoje vamos visitar o
Memorial Chorten, que significa “ Sede
da Fé”. A stupa com uma grande estrutura
branca e uma torre de ouro, coroando-a.
Seguimos para o Museu “Simply Buthan”,
a Biblioteca Nacional e a Escola das Artes
Tradicionais e o Museu do Património
Popular. Na parte da tarde vamos visitar a
Reserva de Takin, o Museu Nacional do Textil
e o recente Museu Postal. Ainda vamos visitar
a Fábrica de Papel Jungshi, papel tradicional
do Butão produzido manualmente. Seguimos
para Paro. Chegada e alojamento.
Dia 10 – Paro
Pequeno-almoço. A manhã está reservada
para a caminhada até ao Mosteiro de
Takshang, no total serão aproximadamente 5
horas de caminhada, ida e volta. O mosteiro,
conhecido também como o ninho do tigre,
está suspenso sobre um precipício a 2.950
metros acima do nível do mar e a 900 metros
sobre o vale de Paro. A vista do local desde
a colina vizinha é avassaladora. À tarde
visitaremos o Kyichu Lakhang, um dos 108
santuários construídos nos Himalaias pelo rei
Songtsen Gampo. A construção deste templo
marca a introdução do Budismo no Butão.
É um complexo constituido por 2 templos.
Alojamento.

Kathmandu
(1 noite)

Thimphu
(1 noite)

Paro
(2 noites)

Kathmandu
(1 noite)

Categoria A

Categoria B

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mount Kailash Resort

Temple Tree Resort

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Hotel Kisa

Hotel Ariya

Olathang

Tashi Namgay

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, e em
classe económica, com a Emirates.
• Voos domésticos em classe económica;
• 10 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
•Guias locais de língua espanhol em
Katmandu. O resto das extensões será com
guia em inglês;
• Transporte em veículos com
ar-condicionado, excepto no Butão;
• Visto para entrada no Butão;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor
de 369€ (sujeitas a alterações até à emissão
dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
bebidas às refeições, taxas fotografia,
gratificações, extras de carácter pessoal
e qualquer serviço não mencionado no
programa.

Paro

Paro

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Nepal Fascinante & Tibete
Kathmandu, Vale de Kathmandu, Pokhara e Lhasa

Kathmandu
(3 noites)

Pokhara

Desde

3.685€

13 dias / 10 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas aos Domingos e Sextas-feiras até 20 de Dezembro de 2021

(2 noites)

Kathmandu

por pessoa em duplo

(1 noite)

Categoria A

Categoria B

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Mount Kailash Resort

Temple Tree Resort

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Kyichu Resort

Four Points by Sheraton

Fairfield by Marriott

Kathmandu Marriott Hotel

Lhasa
(3 noites)

Kathmandu
Dia 1 - Portugal / Kathmandu
Partida em voo para Kathmandu, via cidade
de ligação. Noite a bordo.

diâmetro de mais de 100 metros. Diz-se que
a Stupa de Bodhnath contém vestigios do
passado Buda Kasyapa. Alojamento.

Dia 2 - Kathmandu
Chegada, assistência e transfere para o hotel.
Alojamento.

Dia 5 - Kathmandu / Pokhara
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Pokhara. Chegada e
resto de dia livre. Alojamento.

Dia 3 - Vale de Kathmandu
Pequeno-almoço. Na parte da manhã iremos
visitar a praça Dubar, onde alguns dos
mais de 50 monumentos datam do século
XII. Aqui encontramos também a casa de
Kumari, “Deusa Viva”, e uma manifestação
da grande Deusa Durga. Seguimos para a
Stupa de Swayambhunath. Na parte da tarde
vamos visitar a cidade de Patan, capital da
dinastia Malla, onde se encontram templos
dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh e Vishnu.
Alojamento.

Dia 4 – Kathmandu
Pequeno-almoço. Visita à cidade de
Bhaktapur, antiga capital do vale, considerada
uma vitrine da época medieval da cidade
nepalesa. Hoje, mantém grande parte
de sua beleza em esculturas em madeira
ornamentadas, e no famoso Golden Gate. A
cidade é famosa pela sua cerâmica tradicional,
tecelagem de pano, escultura em madeira e
produção de artesanato. Na parte da tarde
iremos visitar Pashupatinath, o santuário
hindu mais sagrado do Nepal. Iremos ver
a maior Stupa da Ásia, Bodhnath, com um
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Dia 6 - Pokhara
No dia de hoje iremos visitar o Vale de Pokhra,
que iclui a cascata de Devi’s, a caverna sagrada
de Gupteshwor, cuja entrada fica em frente à
cascata de Devi’s. Esta caverna tem cerca de
3 km de comprimento, com um valor especial
para os hindus, uma vez que o simbolo fálico
de Shiva está aqui preservado, nas mesmas
condições em que foi descoberto. Seguimos
até ao tradicional bazar de Pokhara, o
Antigo Bazar, que é também lar de um dos
santuários mais importantes de Pokhara,
o Bindyabasini Mandir, dedicado à Deusa
Bhagwati, mais uma manifestação de Shakti.
Tarde livre e alojamento.
Dia 7 - Pokhara / Kathmandu
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo de regresso a Kathmandu. Chegada
e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 9 – Lhasa
Pequeno-almoço. Durante o dia de
hoje visitaremos o Palácio de Potala conhecido por ser a residência do Dalai
Lama, originalmente construído no sec. VII.
Continuação para o Templo de Jokhang e o
bairro típico de Lhasa Barkhor, onde ainda se
mantém o antigo Tibete, com o seu popular
mercado. Alojamento.
Dia 10 – Lhasa
Pequeno-almoço. Visita ao mosteiro de
Drepung, o maior do Tibete. Continuação
para o Mosteiro de Sera. Terminamos a visita
no Palácio de Verão Norbulingka. Alojamento.
Dia 11 – Lhasa / Kathmandu
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para embarque no voo com destino a
Kathmandu. Chegada e transfere para o
hotel. Resto de dia livre.
Dia 12 – Kathmandu / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo de regresso a Portugal, via cidade
de ligação.

(1 noite)

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, e em
classe económica, com a Emirates;
• Voos domésticos;
• 10 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Guias locais em inglês em Pokhara e Lhasa
e em espanhol em Kathmandu;
• Visitas e taxas de entradas de acordo com
o itinerário;
• Transporte em carro com ar-condicionado;
• Seguro de viagem;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor
de 369€ (sujeitas a alteração até à emissão
dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas, vistos,
extras de carácter pessoal e qualquer outro
serviço não mencionado no itinerário.

Lhasa Barkhor

Dia 13 – Portugal
Chegada.

Dia 8 - Kathmandu / Lhasa
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para voo com destino a Lhasa. Chegada,
transfere e alojamento.
Lhasa

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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GRUPO TUI

SEGURO TUI

Porquê viajar
com a TUI

Novos tempos exigem novas
condições do seu seguro de viagem.

Parte do Grupo TUI, número um mundial no sector turístico, somos um operador turístico a atuar no mercado nacional
desde o ano 2001.

Em conformidade com as novas necessidades, a TUI Portugal procedeu à actualização das coberturas do seguro de
viagem. Tudo para que a segurança nunca seja um tema para quem viaja connosco.

Especializado em grandes viagens, contamos com um vasto portfólio de circuitos de viagens culturais e de lazer em várias
zonas geográficas, com especial relevo para Ásia, África e Pacífico.

Reunimos assim um conjunto de novas medidas que permitem aos nossos Clientes optar e usufruir dos programas
com toda a segurança quer antes da viagem, quer no decorrer da mesma.

Grupo TUI no Mundo:

Presença em 180 regiões

18 navios de cruzeiro

+70.000 colaboradores

+380 hotéis

+150 aviões

+27 milhões de clientes

Onde reservar?
Todos os nossos produtos estão disponíveis na sua agência de viagens, através da qual poderá solicitar um orçamento à
medida, sempre com a garantia de qualidade do Grupo TUI.
Deixe-se inspirar através da consulta do nosso website (pt.tui.com), onde terá acesso às últimas novidades e ofertas.
Tenha uma ótima viagem!

26

Índia & Nepal

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com

Índia & Nepal

27

TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488

